
TRIBUNAL MARÍTIMO
AR/FAL PROCESSO Nº 31.011/16

ACÓRDÃO

Balsa “SÃO FELIX”. Naufrágio. Alagamento progressivo por uma avaria no

casco, de origem não identificada, no pique tanque de vante, que provocou a

redução  de  flutuabilidade  e  o  consequente  naufrágio.  Caso  fortuito.

Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Consta que cerca das 23h, do dia 1º de setembro de 2015, ocorreu o naufrágio

da balsa “SÃO FELIX”, operada por Dialcar Estaleiros e Serviços Marítimos Ltda., no

fundeadouro nº 6, baía de Guanabara, Rio de Janeiro, RJ, com danos materiais, mas sem

registro de danos pessoais ou ambientais.

A balsa “SÃO FELIX”, nº de inscrição 281-022997-0, tem casco de aço, de

45,3m de comprimento e 10,8m de boca, 343 AB, sem propulsão, ano de construção

1986,  classificada para navegação interior,  transporte de carga, era de propriedade de

Navemar Transportes e Comércio Marítimo Ltda. 

No Inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, foram

ouvidas quatro testemunhas e anexados documentos de praxe.

Na fl.  8 consta  a comunicação inicial  do acidente  em pauta à CPRJ pela

CAMORIM Serviços  Marítimos  Ltda.;  e  nas  fls.  31  e  32  consta  a  comunicação  do

acidente com a balsa “SÃO FELIX” à CPRJ, pela Estaleiros e Serviços Marítimos Ltda.,

em síntese informando que esta balsa era utilizada fornecendo água potável na  baía de

Guanabara; no dia 1º de setembro de 2016 foi solicitado pela Petrobras o fornecimento de

1.500 m3 de água para a embarcação “STARNAV ANDROMEDA”, fundeada na área 6

da baía de Guanabara; esta balsa saiu da base da Dialcar carregada com 800 m3 de água,

sendo  rebocada  pelo  rebocador  “JAIME”;  atracaram  cerca  das  16h  na  embarcação

“STARNAV ANDROMEDA”, iniciando a transferência cerca das 17h30min e cerca das

18h30min  chegou  a  segunda  balsa  da  Dialcar,  “EQUIP  110”,  com  300  m3,  para

transbordo  para  a  balsa  “SÃO  FELIX”;  durante  a  transferência  foi  notada  pequena

alteração na proa da balsa; cerca das 20h chegou à balsa “RIO MINHO” com mais 300

m3 para transbordo para a balsa “SÃO FELIX”; durante a transferência foi percebido pelo

operador da balsa, Jean Felipe Gomes da Silva, que a proa da balsa estava muito baixa, o

mesmo  abriu  o  elipse  da  proa  e  verificou  que  estava  fazendo  água  pelo  tanque  de

flutuação;  o  encarregado,  Sr.  Joel  Pacheco,  enviou  bombas  sapo  pelo  rebocador
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“AMÁLIA”; o encarregado da embarcação autorizou o alijamento de toda água,  para

evitar o naufrágio, o que veio a ocorrer cerca das 22h30min; a balsa naufragou pela proa,

permanecendo assim até as 23h50min, quando a balsa veio a pique. A balsa foi reflutuada

e  constatada  uma  trinca  da  solda  de  proa  da  balsa,  por  onde  provavelmente  estava

entrando água.

Nas fls. 35 a 40 consta o Relatório de Avaliação Técnica, da AWS Service,

na  balsa  “SÃO  FELIX”,  em  setembro  de  2015,  que  concluiu,  em  síntese,  que  foi

identificado no pique tanque de vante um rasgo oriundo de avaria não identificada que

pode ter ocasionado o alagamento progressivo do compartimento e, conforme estudo de

estabilidade  da  embarcação,  com  os  compartimentos  de  carga  alagados,  os  únicos

compartimentos para reserva de flutuabilidade seriam os piques tanques de vante e de ré.

Uma vez que a embarcação estava com seus tanques carregados com água, o alagamento

do pique tanque de vante ocasionaria a perda de estabilidade e consequente afundamento

da embarcação.

Foi apresentado plano de resgate da balsa na Capitania, aprovado e liberado.

No Laudo de Exame Pericial, fls. 12 a 16, com fotografias da embarcação, fl.

17, elaborado no dia 15 de setembro de 2015, consta que a balsa, por ocasião da perícia,

se  encontrava  com  a  proa  apoiada  na  rampa  do  estaleiro  da  empresa  Camorim  e

apresentava estado precário  de  conservação;  em consequência  do naufrágio,  todos os

equipamentos de bordo foram avariados. A balsa não lotava tripulação, mas, no dia do

acidente, encontrava-se a bordo o Moço de Convés Jean Felipe Gomes da Silva, com a

função de conduzir a transferência de água para o navio “STARNAV ANDROMEDA”; a

balsa esteve apoiada pelo rebocador “JAIME”, que tinha como tripulação Renato da Silva

Gago,  Mestre,  Moço de Convés,  e  Leandro da Silva  Pereira,  Marinheiro Auxiliar  de

Convés; o tempo estava bom, mar calmo e ventos moderados. 

Os Peritos apresentaram a seguinte sequência de acontecimentos: de acordo

com as informações  obtidas,  cerca  das  20h,  do dia  1º  de  setembro de 2015,  durante

transferência  de  água  para  a  embarcação  “STARNAV  ANDROMEDA”,  na  área  de

fundeio nº 6, na baía de Guanabara, foi observado pelo operador da balsa “SÃO FELIX”,

Jean Felipe Gomes da Silva, que a proa da balsa estava muito baixa; ao inspecionar o

tanque  de  flutuação,  constatou  que  havia  água  em seu  interior,  quando  não  deveria

existir; ele comunicou à empresa Dialcar, operadora da balsa, e iniciou o esgotamento

com as  bombas  da balsa  e  apoio  dos  tripulantes  do  rebocador “JAIME”,  que  estava

aguardando a contrabordo da balsa para, ao final, rebocá-la de volta à base. Cerca de 30

minutos  depois,  a  situação  foi  estabilizada,  mas  as  bombas  foram  mantidas  por

precaução; cerca de uma hora depois, a proa voltou a baixar. A Dialcar foi informada da
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situação e  enviou bombas  extras  para  auxiliar  o  esgotamento;  cerca  das  22h,  com a

situação  agravada,  o  tripulante  Jean  interrompeu  a  transferência  de  água  para  a

embarcação “STARNAV ANDROMEDA” e iniciou procedimentos para desatracar  a

balsa e retornar à base da Dialcar, quando a proa começou a baixar mais rapidamente; o

Sr. Joel Pacheco autorizou o marinheiro Jean alijar a água potável dos tanques da balsa,

mas não houve tempo suficiente e Jean passou para o rebocador “JAIME”; cerca das

22h50min a balsa foi a pique; o local foi demarcado com duas boias e colocadas barreiras

de  contenção,  visando  prevenir  algum possível  vazamento  de  óleo,  e  um  rebocador

permaneceu  na  área  para  salvaguardar  a  segurança  da  navegação.  Foi  acionada  uma

empresa para preparar um plano de resgate de balsa e emitido alerta em AVGANTES. A

balsa  foi  reflutuada às  22h do dia  2 de  setembro de  2015,  não havendo indícios  de

poluição, e rebocada para o estaleiro da Camorim e colocada na careira, onde pôde ser

inspecionado pelos Inspetores Navais da CPRJ.

Os Peritos consideraram que o fator material contribuiu pela existência de

avarias  na  proa da balsa  e  que o fator  operacional  também contribuiu,  pela  falha  na

manutenção da balsa e concluíram que a causa determinante para o naufrágio foi a avaria

no casco, de origem não identificada, no pique tanque de vante, abaixo da linha d’água,

que  proporcionou  a  entrada  de  água  no compartimento  e  provocou a  instabilidade  e

consequente naufrágio da embarcação.

O Encarregado do IAFN, fls. 72 a 79, depois de resumir o Laudo de Exame

Pericial e os depoimentos, acompanhando as conclusões dos Peritos, apontou como o

possível  responsável  a  empresa  operadora  da  balsa,  Dialcar  Estaleiros  e  Serviços

Marítimos  Ltda.,  por  negligência  na  manutenção  da  embarcação  e  imprudência  ao

colocar a embarcação em operação em condições deficientes de manutenção, colocando

em risco a segurança da navegação, a embarcação vidas e fazendas de bordo. 

O  Indiciado  apresentou  petição,  fl.  88,  declarando  que  tomou ciência  do

Relatório do IAFN, mas que não apresentaria Defesa Prévia neste momento.

A D. Procuradoria, fls. 94 a 97, em uniformidade de entendimento com o

Encarregado  do  IAFN,  depois  de  resumir  os  principais  fatos  apurados  nos  autos,

representou em face de Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos Ltda., na qualidade de

operadora da balsa “SÃO FELIX”, com fulcro no art. 14, letras “a” (naufrágio) e “b”

(avaria ou defeito), da Lei nº 2.180/54, fundamentando.

Alegou,  em  síntese,  que  a  Representada  foi  negligente  ao  colocar  em

operação a balsa “SÃO FELIX”, a despeito de suas condições deficientes de conservação

e manutenção, dando ensejo à avaria no tanque de vante e ao consequente naufrágio que

se sucedeu, colocando em risco a embarcação, vidas e fazendas de bordo, requerendo a
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sua condenação.

Citado o Representado que não consta do rol de culpados neste E. Tribunal

apresentou Defesa, fls. 108 a 114, por I. Advogado regularmente constituído, fl. 122.

Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos Ltda., na qualidade de operadora da

balsa “SÃO FELIX”,  em sua Defesa,  apresentou a tese de força maior,  alegando em

síntese que não teve culpa no evento, pois desconhecia a avaria pré-existente na chata,

porque a trinca foi encontrada depois da reflutuação da embarcação, no pique tanque de

vante, abaixo da linha d’água, imperceptível até aquele momento e que, na última vistoria

na embarcação, nada foi observado; estava com sua documentação e certificados em dia e

vinha sendo utilizada normalmente, em plenas condições de flutuabilidade, sendo uma

ilação a acusação de que a balsa “SÃO FELIX” “foi posta em operação em condição

deficiente de manutenção”.

Alegou  que  a  documentação  emitida  pela  Marinha  do  Brasil  fls.  25/30

atestam a aptidão para navegar da embarcação e, tampouco ocorreu qualquer colisão que

possa  ter  causado  o  rasgo  posteriormente  identificado,  como  informado  de  maneira

uníssona pelos depoentes, transcrevendo trechos dos depoimentos.

Alegou que a real causa do naufrágio foi a passagem de embarcações fazendo

marolas que varriam o convés, fazendo com que entrasse água pela elipse do tanque de

flutuação, sob condições de mar agitado, pois o alagamento estava sendo controlado pela

tripulação, requerendo a improcedência da Representação.

Aberta a Instrução, fl. 115 (publicado no e-DTM nº 23, de 18/03/19), a PEM

se reportou às provas dos autos, fl. 116 verso, e para o Representado, em Provas, fl. 117

(publicado no e-DTM nº 45, de 18/04/19), apresentou petição alegando que não tinha

mais provas a produzir, fl. 120.

Encerrada a Instrução, fl. 123 (publicado no e-DTM nº 58, de 13/05/19), a

PEM  reiterou  os  termos  de  sua  inicial,  fl.  124  verso,  e  para  o  Representado,  em

Alegações Finais, fls. 125 (publicado no e-DTM nº 84, de 26/06/19), reiterou os seus

argumentos de defesa, fls. 128 a 130, requerendo a improcedência da Representação.

É o Relatório.

Decide-se:

De  tudo  o  que  consta  dos  presentes  autos,  temos  que  a  D.  Procuradoria

representou em face de Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos Ltda., na qualidade de

operadora da balsa “SÃO FELIX”, com fulcro no art. 14, letras “a” (naufrágio) e “b”

(avaria ou defeito), da Lei nº 2.180/54, alegando que a Representada foi negligente ao

colocar em operação a balsa “SÃO FELIX”, a despeito de suas condições deficientes de

conservação e manutenção, dando ensejo à avaria no tanque de vante e ao consequente
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naufrágio que se sucedeu, colocando em risco a embarcação, vidas e fazendas de bordo,

requerendo a sua condenação.

O  Representado  que  não  consta  do  rol  de  culpados  neste  E.  Tribunal

apresentou Defesa com a tese de força maior, que a entrada de água se deu pela elipse,

em razão  de  marolas  provocadas  pela  passagem de  outras  embarcações,  com o  mar

agitado, pois o alagamento estava sob controle pela tripulação da balsa e que o rasgo só

foi detectado depois de reflutuada a embarcação.

Não  podem  ser  aceitos  os  termos  da  Representação  para  condenar  a

Representada.

Das provas dos autos temos um Laudo de Exame Pericial, um Relatório de

Avaliação Técnica e quatro depoimentos 

No Laudo de Exame Pericial consta que o mar estava calmo e não contribuiu

para  o  naufrágio  da  balsa;  que  a  embarcação  se  encontrava  em  “estado  regular  de

conservação” (resposta ao item 1 do rol de quesitos, fl. 15).

Os Peritos consideraram que os fatores material e operacional contribuíram,

pela existência de avarias na proa da embarcação e falha na manutenção da balsa, mas

concluíram que a causa determinante foi a avaria no casco de origem não identificada, no

pique tanque de vate, abaixo da linha d’água, que proporcionou a entrada de água no

compartimento e provocou a instabilidade e consequente naufrágio.

As fotos juntadas ao Laudo,  fl.  17,  não evidenciam uma situação de mau

estado de conservação.

No  Relatório  de  Avaliação  Técnica,  realizado  após  a  reflutuação,  com

fotografias da embarcação antes e depois de reflutuada, consta que a única irregularidade

encontrada  foi  um  rasgo  no  pique  tanque  de  vante  originário  de  uma  avaria  não

identificada, que pode ter ocasionado o alagamento progressivo do compartimento e que,

em estudo de estabilidade, com os compartimentos de carga alagados (carga) os únicos

compartimentos para reserva de flutuabilidade são os piques tanques de vante e de ré e,

uma vez que a embarcação estava carregada (água), o alagamento do pique tanque de

vante ocasionaria a perda de estabilidade e afundamento da embarcação.

Dos depoimentos  consta  que a  embarcação passou por  reparos  gerais  em

carreira pouco tempo antes do acidente em pauta, em junho de 2015 (três meses antes), e

que existia uma rotina de manutenção semestral pelo pessoal da empresa.

Por  todo o  exposto,  com base  no  conjunto  probatório  dos  autos,  a  causa

determinante do naufrágio da balsa foi o alagamento progressivo por uma avaria no casco

de  origem  não  identificada,  no  pique  tanque  de  vate,  abaixo  da  linha  d’água,  que

proporcionou a entrada de água no compartimento e provocou a redução de flutuabilidade
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e o consequente naufrágio.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à

natureza e extensão do acidente da navegação: naufrágio da balsa “SÃO FELIX”,  no

fundeadouro nº 6, na baía de Guanabara, RJ, com danos materiais, mas sem registro de

danos pessoais ou ambientais; b) quanto à causa determinante: alagamento progressivo

por uma avaria no casco de origem não identificada, no pique tanque de vante, abaixo da

linha d’água, que proporcionou a entrada d’água no compartimento e provocou a redução

de flutuabilidade e o consequente naufrágio; e c) decisão: julgar o acidente da navegação,

tipificado no art. 14, alínea “a” (naufrágio), como decorrente de caso fortuito, exculpando

a Representada, Dialcar Estaleiro e Serviços Marítimos Ltda., operadora da balsa “SÃO

FELIX”, acolhendo em parte os termos da sua Defesa.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 16 de julho de 2020.

FERNANDO ALVES LADEIRAS
Juiz Relator

Cumpra-se o Acórdão, após o trânsito em julgado:

Rio de Janeiro, RJ, em 24 de agosto de 2020.

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO
Vice-Almirante (RM1)

Juiz-Presidente
PEDRO COSTA MENEZES JUNIOR

Capitão-Tenente (T)
Diretor da Divisão Judiciária
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